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Duurzaam beleggen 
in de sectoren 
van de toekomst

Zoals nu blijkt zijn de Q3 resultaten gemiddeld beter dan 
analisten hadden ‘berekend’. Dit ondanks het feit dat veel 
Amerikaanse multinationals last hebben van een (te) 
sterke dollar. Multinationals in de Eurozone daarentegen 
hebben vaak een voordeel. Denk daarbij aan Ahold dat 
61% van de omzet in de VS realiseert. Op sectorniveau 
zien we dat met name bedrijven in de energiesector 
recordwinsten boeken maar desondanks relatief lage 
waarderingen hebben. Een goed voorbeeld is Shell dat 
op weg is naar een nettowinst van ruim € 40 miljard en 
een waardering heeft van slechts 5 keer de winst. Dit 
terwijl de afgelopen decennia gemiddeld 11x de winst 
werd betaald. Ook in de veelgeprezen techsector zien we 
opvallende ontwikkelingen. Zo noteert ASML voor 2023 
‘slechts’ 25x de winst terwijl in 2021 bijna 50x de winst 
normaal was. Ook hier is het vooral een kwestie van 
waardering. Het zal voor velen een ‘eye opener’ zijn maar 

bedenk dat de ‘price to book’ ratio’s in Europa historisch 
laag zijn en de koers/winst verhoudingen op het niveau 
van begin 2009 staan. Zal je net zien, voorspellen de 
doemdenkers een stevige recessie en dan blijkt het 
uiteindelijk best wel mee te vallen.  

Julius Fund Management bv is de beheerder (AIFM) van een beleggingsinstelling en als  
zodanig geregistreerd (artikel 2:66a Wft) bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
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Al sinds het begin van dit jaar wordt rekening gehouden met een recessie in de Eurozone. 
En dat is best wel bijzonder. Immers, economen hebben nimmer zo lang van tevoren de 
recessiekaart getrokken. Met een verwachte economische groei van 2,1% voor Q3 is er 
weliswaar sprake van afnemende groei maar nog steeds geen recessie. Volgens een 
recente Bloomberg peiling wordt nu rekening gehouden met een krimp van 0,3% in Q4 
en een krimp van 0,2% in Q1 2023. Niet wereldschokkend wanneer we bedenken dat 
Covid-19 in 2020 economische terugval van 6,1% heeft veroorzaakt. Voor wat betreft 
de wereld economie in 2023 rekent het IMF op een groei van 2,7% (2022: 3,2%) en een 
dalende inflatie die in 2024 op 4,1% uit moet komen (2021: 4,7%). Voor beleggers is het 
nu vooral van belang dat de ECB (en de FED) tijdens de komende meetings gas terug 
neemt en begin 2023 stopt met het verhogen van de beleidsrente. Zoals onderstaande 
afbeelding toont, heeft een stijgende rente een negatieve invloed op onder andere de 
AEX index maar is het omgekeerde net zo relevant. Met het einde van de reeks van 
renteverhogingen in zicht zou het onlangs ingezette herstel op de beurzen ook zomaar 
een keerpunt kunnen zijn. 
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iShares Fallen Angels Corporate Bond ETF                  
Inmiddels staat de beleidsrente in de VS op 3,75% en zitten er nog een 2-tal verhogingen in het vat waardoor we 
begin 2023 op 4,50% uit zullen komen. Maar dan moet het wel allemaal wel meezitten en gaan we ervan uit (net 
als het IMF) dat de inflatiepiek achter ons ligt. Vooral voor Amerikaanse (bedrijfs)obligaties is 2022 een historisch 
slecht jaar aangezien de rente in de VS beduidend harder is gestegen dan in de meeste Eurolanden. Met het einde 
van de renteverhogingen in zicht (de laatste stappen zijn ingeprijsd) is er een ETF met een specifieke categorie 
bedrijfsobligaties die nu uiterst attractief is: de Fallen Angels Corporate Bonds ETF. Deze ETF bevat maar liefst 
325 verschillende bedrijfsobligaties met een gemiddelde looptijd van 6,5 jaar en een ‘yield to maturity’ van 7,5% op 

jaarbasis. De geografische 
spreiding is nu: 55% VS, 
40% EU en 5% overige. De 
MSCI ESG fondsrating is A. 
Het JuliusFund verwacht 
dat de koers van deze ETF 
de komende maanden zo’n 
5-7% kan herstellen (YTD: 
-18%) en is voornemens de 
reeds bestaande positie in 
het fonds uit te breiden.  ■ 

iShares Nasdaq 100 ETF                 
De Nasdaq 100 staat bekend als 
de technologie index en bestaat 
sinds 1971 met startkoers van 
100. Na een stevige dip begin deze 
eeuw staat deze index inmiddels op 
11.000 punten. Dit jaar is de Nasdaq 
ruim 30% in waarde gedaald, primair 
onder invloed van de afvlakkende 
groei bij veel technologie bedrijven 
en de gestegen rente. Niet geheel 
verassend is dat de gemiddelde 
koers/winst verhouding van de 
Nasdaq 100 nu aanzienlijk lager is 
als gevolg waarvan de waarderingen 
weer attractief zijn geworden. Met 
een verwachte winstgroei van zo’n 10% voor 2023 ligt uitbreiding van een positie in de iShares Nasdaq 100 ETF voor 
de hand. Het JuliusFund heeft nu een positie van circa 3% in deze ETF. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de S&P500 
en de Stoxx Europa 600 is de Nasdaq 100 een tamelijk geconcentreerde Index. Immers, de 5 zwaarstwegende 
aandelen (Apple, Microsoft, Amazon, Google en Tesla) bepalen voor bijna 40% de waarde van deze ETF. De MSCI 
fondsrating van deze ETF is AA.   
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